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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
дела стамбеног насеља „Вишњичко поље“
градска општина Палилула

1. ОПШТИ ДЕО
1.1.

Правни основ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко
поље“, градска општина Палилула чине следећи документи:




Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14);
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко поље“,
градска општина Палилула („Службени лист града Београда, бр. 36/17) и
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/15).

1.2.

Повод и циљ израде плана

Предметно подручје је обухваћено Планом генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист
града Београда" бр. 20/16, 97/16 и 69/17), а делимично и Планом детаљне регулације
стамбеног насеља „Вишњичко поље“ („Службени лист града Београда“, бр. 26/11) .
Површине јавне намене су дефинисане Планом детаљне регулације стамбеног насеља
„Вишњичко поље“ („Службени лист града Београда“, бр. 26/11), док је већи део блокова
(парцеле осталог грађевинског земљишта), према Плану генералне регулације, предвиђено
за спровођење непосредном преименом правила грађења израдом урбанистичког пројекта.
Повод за доношење Одлуке о изради плана је измена важећег плана детаљне регулације,
превасходно због промене намене површина резервисаних за изградњу основне школе, с
обзиром на чињеницу да је већ изграђена основна школа у непосредном окружењу, као и
да се јужно од предметног плана планира изградња нове школске и предшколске установе.
Наведене установе се разрађују у Плану детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље
Лешће, градске Општине Палилула и Звездара (Одлука о изради објављена у „Службеном
листу града Београда“, бр. 76/16). Према овом плану, локација резервисана за основну
школу се измешта јужно од блока 3б, односно ван подручја обухваћеног Планом детаљне
регулације стамбеног насеља ″Вишњичко поље″ („Службени лист града Београда“, бр.
26/11).

ЦЕП - Центар за планирање урбаног развоја

1

П Д Р д е л а с т а м б е н о г н ас е љ а „ В и ш њ и ч к о п о љ е “

Циљеви доношења одлуке о изради предметног плана су:
 дефинисање јавног интереса;
 стварање планских могућности за унапређење коришћења постојећих и изградњу
нових садржаја;
 обезбеђивање саобраћајних веза и капацитета опремљености техничке
инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу;
 очување и побољшање услова животне средине;
 увођење самоодрживог система, еколошки стабилног.

1.3.

Границе подручја плана

Предметном границом Плана детаљне регулације, обухваћен је део територије Градске
општине Палилула, тј. део насеља Вишњичко поље. Са северне стране, обухват је ограничен
Сланачким путем, са истока Улицом Стојана Солета Аранђеловића, са запада планираном
саобраћајницом Нова 1 и са југа границом катастарских општина Вишњица и Миријево.
Границом су обухваћене регулације улица Сланачки пут, Нова 1 и Улица Стојана Солета
Аранђеловића, а у другом делу, обухват се подудара са границама катастарских парцела или
са границом планиране зоне (зелени коридор према гробљу).
Предметни простор се налази већим делом у периферној зони и једним мањим делим у
средњој градској зони, у оквиру урбанистичке Целине III– Карабурма, Ада Хуја, Вишњица.
Све катастарске парцеле обухваћене планом припадају КО Вишњица:
Целе парцеле:
976/1, 976/2, 977/1, 977/2, 977/5, 977/6, 977/9, 977/10, 977/11, 977/12, 1007/3, 1074/7,
1074/8, 1078/2, 1078/5, 1078/6, 1078/7, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1080/1, 1080/3, 1080/5,
1081/10, 1081/11, 1081/12, 1087/3, 1091/2, 1091/9, 1103/2, 1103/4, 1103/5, 1103/8, 1103/9,
1103/10, 1103/11, 1103/12, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1105, 1107/3,
1107/4, 1107/5, 1109/1, 1109/2, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1399/1, 1399/3, 1399/2, 1402/1,
1402/2, 1403, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2160/4, 2161/1, 2161/2, 2161/3, 2161/4, 2161/5, 2161/6,
2161/7, 2161/8, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2162/4, 2162/5, 2162/6, 2162/7, 2162/8, 2162/9,
2162/10, 2162/13, 2162/14, 2162/15, 2162/16, 2162/17, 2164/1, 2164/2, 2164/3, 2164/4,
2165/1, 2165/2, 2165/3, 2165/4, 2165/5, 2165/6, 2165/7, 2165/8, 2165/9, 2166/1, 2166/2,
2166/3, 2197/3, 2197/5, 2197/6, 2197/8, 2197/9, 2198/1, 2198/2, 2198/3, 2198/4, 2198/5,
2199/1, 2199/3, 2199/4, 2199/5, 2199/6, 2200, 2201, 13552, 13554.
Делови парцела:
1007/9, 1387/3, 1387/4, 1408/3, 2157/4, 2157/5, 2157/6, 2158/3, 2159/3, 2167/2, 2194/1,
2194/2, 2195/2, 2196, 2197/2, 2197/7, 2202, 2203, 2204/1, 2204/2, 2241/9.
Површина обухвата плана износи око 17,2 ha.
У случају неслагања наведених бројева парцела и граница катастарских парцела, у оквиру
граница плана, меродаван је графички прилог 02/Катастарско-топографски план са
границом обухвата.
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1.4.

Урбанистичке обавезе

Плански основ за израду ПДР-а чини следећи документ:
 План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе – Град Београд, целине I-XIX, („Сл. лист града Београда“, бр.20/16, 97/16 и
69/17).
Важећи план који је у непосредном контактном подручју:


План детаљне регулације стамбеног насеља „Вишњичко поље“ („Службени лист града
Београда“, бр. 26/11).
Површине јавне намене су дефинисане Планом детаљне регулације стамбеног насеља
„Вишњичко поље“ („Службени лист града Београда“, бр. 26/11), док су парцеле осталог
грађевинског земљишта, према Плану генералне регулације, предвиђене за спровођење
непосредном применом правила грађења израдом урбанистичког пројекта.
Овај План се преклапа са територијом наведеног у целој зони обухвата, па се његовим
усвајањем, План детаљне регулације стамбеног насеља „Вишњичко поље“ у зони обухвата
овог плана, ставља ван снаге.

План чија је израда у току, а граничи се са предметним планом:


Граница овог Плана се поклапа са границoм Одлуке о изради Плана детаљне регулације
стамбеног насеља уз гробље Лешће, градске Општине Палилула и Звездара („Службени
лист града Београда“, бр. 76/16) чија је израда у току.
Обухват овог плана се поклапа са северозападном границом наведеног плана.

1.4.1. Условљености из Плана генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX
(„Сл. лист града Београда“, бр.20/16, 97/16 и 69/17)
Предметни простор се налази већим делом у периферној зони и једним мањим делим у
средњој градској зони, у оквиру урбанистичке Целине III– Карабурма, Ада хуја, Вишњица.
Према Плану генералне регулације („Службени лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16 и
69/17), планирану намену у оквиру предвиђених граница чине површине намењене
становању, мешовити градски центри, површине намењене за објекте и комплексе јавних
служби, као и остале зелене површине и површине за инфраструктурне објекте и комплексе.
У оквиру површина намењених становању предвиђена је зона С10 – зона становања у новим
комплексима, а у мешовитом блоку је предвиђена зона М4 – мешовити градски центри у зони
више спратности.
Према начину спровођења, део предметног подручја (јавно грађевинско земљиште) се
спроводи на основу важећег ПДР-а стамбеног насеља „Вишњичко поље“ („Службени лист
града Београда“, бр. 26/11), док се други део (остало грађевинско земљиште) спроводи
непосредном применом правила грађења израдом урбанистичког пројекта (зона мешовитих
градских центара у зони више спратности - 3М4.2 и зона становања у новим комплексима 3С10.2).
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ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

ГРАНИЦА ПЛАНА
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

ГРАНИЦА ПЛАНА
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ПОДЕЛА НА ЗОНЕ СА ИСТИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА

ГРАНИЦА ПЛАНА

ЦЕП - Центар за планирање урбаног развоја

6

П Д Р д е л а с т а м б е н о г н ас е љ а „ В и ш њ и ч к о п о љ е “

ЗОНА СТАНОВАЊА У НОВИМ КОМПЛЕКСИМА (3.С10.2)
Зона становања у новим комплексима дефинисана је као вишепородично становање на
подручју Вишњичког поља, јужно од Сланачког пута.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СТАНОВАЊА У НОВИМ КОМПЛЕКСИМА 3.С10.2
основна намена површина

компатибилност намене

број објеката на парцели

услови за формирање грађевинске
парцеле

индекс заузетости парцеле

висина венца објекта

изградња нових објеката и положај
објекта на парцели

растојање од бочне границе парцеле

• вишепородично становање
• са вишепородичним становањем су компатибилни
комерцијални
садржаји
из
области
трговине,
администрације и услужних делатности које не угрожавају
животну средину и не стварају буку, као и остале намене у
складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5.
Планирана намена површина, тачка 5.1.
• на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове
зоне, компатибилна намена може бити доминантна или
једина.
• општа правила и параметри за све намене у зони су исти.
• на грађевинској парцели је дозвољена изградња више
објеката.
• није дозвољена изградња помоћних објеката изузев
објеката у
функцији техничке инфраструктуре (ТС, МРС и
сл.).
• грађевинском парцелом се сматра свака постојећа
катастарска парцела минималне ширине фронта према
јавној саобраћајној површини 30.0 m и минималне
површине 2000m2.
• нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем
целих или делова катастарских парцела мора имати
минималну ширину фронта према јавној саобраћајној
површини 30.0 m и минималну површину 3000m2.
• обавезан је непосредан приступ парцеле на јавну
саобраћајну површину.
• максимални индекс заузетости на парцели је „З“= 45%
• максимална висина венца објекта је 19.0 m (максимална
висина слемена објекта је 23.0 m) у односу на највишу коту
приступне саобраћајнице, што дефинише оријентациону
планирану спратност П+4+Пк/Пс.
• објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је
дефинисана грађевинским линијама. Није обавезно
постављање објеката или делова објеката на грађевинску
линију, већ у простору који је дефинисан грађевинским
линијама. Зона грађења је дефинисана грађевинском
линијом према регулационој линији саобраћајнице и према
бочним и задњој граници парцеле.
• објекти, према положају на парцели морају бити
слободностојећи.
• грађевинска линија објекта је мин. 5.0m од регулационе
линије.
• грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.)
може се поклапати са бочним и задњом границом парцеле,
а према регулацији се поклапа са надземном грађевинском
линијом.
• минимално растојање објеката од бочних граница парцеле
je 8m, при чему је дозвољено на бочним фасадама
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отварање прозорских отвора и стамбених и помоћних
просторија, односно 4m, при чему је дозвољено на бочним
фасадама отварање прозорских отвора само помоћних
просторија.
растојање од задње границе парцеле
међусобно растојање објеката у
оквиру парцеле

кота приземља

услови за слободне и зелене
површине

решење паркирања

архитектонско обликовање

• минимално растојање од задње границе парцеле је 8m
• растојање објекта од другог објекта, у односу на фасаду са
стамбеним или пословним просторијама, мора бити
најмање 1 висине вишег објекта (висина венца повученог
спрата), а у односу на фасаду са помоћним просторијама
или фасаду без отвора 1/2 те висине.
• кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m
виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно
нулте коте.
• за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену
(пословање), кота приземља је максимално 0.2m виша од
највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте.
• уколико је грађевинска линија повучена од регулационе,
кота приземља нестамбене намене је максимално 1.6m
виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора
бити прилагођен особама са смањеном способношћу
кретања.
• проценат слободних и зелених површина на парцели је мин.
55%, с тим да озелењени паркинзи улазе у проценат зелених
површина.
• минимални проценат зелених површина у директном
контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова
подземних објеката) износи 15%.
• паркирање решити на парцели изградњом гараже или на
отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, према
нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 правила
грађења саобраћајне мреже.
• максимална заузетост подземном гаражом је 85% површине
парцеле.
• уколико је грађевинска линија подземене гараже изван
габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном
терену мора бити усклађена са котом терена, насута
земљом са минимално 120 cm земљишног супстрата.
• објекте пројектовати у духу савремене архитектуре.
• приликом пројектовања фасаде обезбедити место за
постављање клима уређаје и ускладити га са стилским
карактеристикама објеката. Обезбедити отицање воде у
атмосверску канализацију.
• последња етажа се може извести као поткровље, мансарда
или повучена етажа. Дозвољава се изградња вишеводног
крова.
• висина назитка поткровне етаже износи максимално 1.60 m
рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома
кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти
кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45
степени.
• мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта
(без препуста) пројектован као традиционални мансардни
кров уписан у полукруг, максимална висина прелома косине
мансардног крова износи 2.2m од коте пода поткровља.
• отвори у поткровљу се могу решавати као кровне баџе или
кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се се
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формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе
морају бити усклађени са осталим елементима фасаде.
• повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на
фасадну раван последњег спрата, према јавној површини.
Кров изнад повученог спрата пројектовати као раван,
односно плитак коси кров (до 15 степени) са одговарајућим
кровним покривачем.
услови за ограђивање парцеле

• није дозвољено ограђивање грађевинских парцела

минимални степен опремљености
комуналном инфраструктуром

• објекат мора имати прикључак на водоводну и
канализациону
мрежу,
електричну
енергију,
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну
мрежу или други алтернативни извор енергије.
• Сва истраживања урадити у складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима (Службени гласник РС бр.
88/11) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких
истраживања и елабората о резултатима геолошких
истраживања (Службени гласник РС бр. 51/96).

инжењерскогеолошки услови

ЗОНА МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (3.М4.2)
Ова зона се налази на Вишњичком брду јужно од Сланачког пута.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ
3.М4.2
•
•
основна намена површина
•
•
•
компатибилност намене

број објеката на парцели

•
•
•
•



услови за формирање грађевинске
парцеле

•

•
индекс заузетости парцеле
висина објекта

мешовити градски центар
мешовити градски центри подразумевају комбинацију
комерцијалних садржаја са становањем у односу
становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100%.
у приземљу планиранираних објекта обавезни су
комерцијални садржаји.
општа правила и параметри за све намене у зони су исти.
са мешовитим градским центрима су компатибилне
наменеу складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у
поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1.
компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим
површина јавне намене, које могу бити и до 100% .
општа правила и параметри за све намене у зони су исти.
на грађевинској парцели гради се један или више објеката.
није дозвољена изградња помоћних објеката изузев
објеката у функцији техничке инфраструктуре (ТС, МРС и
сл.).
грађевинском парцелом се сматра свака постојећа
катастарска парцела минималне ширине фронта према
јавној саобраћајној површини 30.0 m и минималне
површине 2000m2. .
нова грађевинска парцела, настала спајањем или
дељењем целих или делова катастарских парцела мора
имати минималну ширину фронта према јавној
саобраћајној површини 30.0 m и минималну површину
2000m2.
обавезан је непосредан приступ парцеле на јавну
саобраћајну површину.

•

максимални индекс заузетости на парцели је „З“= 55%

•

максимална висина венца објекта је 19.0m, а максимална
висина слемена објекта је 23.0 m, што дефинише
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оријентациону планирану спратност П+4+Пк/Пс.
•

изградња нових објеката и положај
објекта на парцели

•
•
•

•
растојање од бочне границе парцеле

растојање од задње границе парцеле

•
•

међусобно растојање објеката у
оквиру парцеле
•

•
кота приземља
•

•
услови за слободне и зелене
површине

•

•

решење паркирања

•
•

објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је
дефинисана грађевинским линијама. Није обавезно
постављање објеката или делова објеката на грађевинску
линију, већ у простору који је дефинисан грађевинским
линијама. Зона грађења је дефинисана грађевинском
линијом према регулационој линији саобраћајнице и
према бочним и задњој граници парцеле.
објекти, према положају на парцели морају бити
слободностојећи.
грађевинска линија објекта је мин. 5.0m, у односу на
регулациону линију.
грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и
сл.) може се поклапати са бочним и задњом границом
парцеле, а према регулацији се поклапа са надземном
грађевинском линијом.
минимално растојање објеката од бочних граница парцеле
je 10m, при чему је дозвољено на бочним фасадама
отварање прозорских отвора и стамбених и помоћних
просторија, односно 5m, при чему је дозвољено на бочним
фасадама отварање прозорских отвора само помоћних
просторија.
растојање објекта од задње границе парцеле је 10.0 m.
растојање објекта од другог објекта, у односу на фасаду са
стамбеним или пословним просторијама, мора бити
најмање 1 висине вишег објекта (висина венца повученог
спрата), а у односу на фасаду са помоћним просторијама
или фасаду без отвора 1/2 те висине.
кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m
виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно
нулте коте
за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену
(пословање), кота приземља је максимално 0.2m виша од
највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте
уколико је грађевинска линија повучена од регулационе,
кота приземља нестамбене намене је максимално 1.6m
виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора
бити прилагођен особама са смањеном способношћу
кретања.
проценат слободних и зелених површина на парцели је
мин. 45%.
минимални проценат зелених површина у директном
контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова
подземних објеката) износи 15%.
паркирање решити на парцели изградњом гараже или на
отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, према
нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 правила
грађења саобраћајне мреже.
максимална заузетост подземном гаражом је 85%
површине парцеле.
уколико је грађевинска линија подземене гараже изван
габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном
терену мора бити усклађена са котом терена, насута
земљом са минимално 120 cm земљишног супстрата.
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•
•

•

•

архитектонско обликовање

•

•

•

услови за ограђивање парцеле

•

није дозвољено ограђивање грађевинских парцела.

•

објекат мора имати прикључак на водоводну и
канализациону
мрежу,
електричну
енергију,
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну
мрежу или други алтернативни извор енергије.
Сва истраживања урадити у складу са Законом о рударству
и геолошким истраживањима (Службени гласник РС бр.
88/11) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких
истраживања и елабората о резултатима геолошких
истраживања (Службени гласник РС бр. 51/96).

минимални степен опремљености
комуналном инфраструктуром
•
инжењерскогеолошки услови

објекте пројектовати у духу савремене архитектуре,.
приликом пројектовања фасаде обезбедити место за
постављање клима уређаје и ускладити га са стилским
карактеристикама објеката. Обезбедити отицање воде у
атмосверску канализацију.
последња етажа се може извести као поткровље, мансарда
или повучена етажа. Дозвољава се изградња вишеводног
крова.
висина назитка поткровне етаже износи максимално 1.60
m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке
прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити
врсти кровног покривача. Максимални нагиб кровних
равни је 45 степени.
мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта
(без препуста) пројектован као традиционални мансардни
кров уписан у полукруг, максимална висина прелома
косине мансардног крова износи 2.2m од коте пода
поткровља.
отвори у поткровљу се могу решавати као кровне баџе или
кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се се
формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина
баџе морају бити усклађени са осталим елементима
фасаде.
повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на
фасадну раван последњег спрата, према јавној површини.
Кров изнад повученог спрата пројектовати као раван,
односно плитак коси кров (до 15 степени) са
одговарајућим кровним покривачем.
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2.

ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

2.1.

Локација

Предметни простор се налази у североисточном делу града Београда, на територији градске
општине Палилула и унутар катастарске општине Вишњица. Насеље Вишњичко поље се
налази јужно од Сланачког пута, а подручје обухваћено планом је лоцирано непосредно уз
градско гробље „Лешће“. Од центра Београда је удаљено око 6 km.
Простор се већим делом налази у периферној градској зони, односно на граници између
периферне и средње градске зоне. Северна граница плана се поклапа са Сланачким путем,
која је саобраћајница на коју се орјентише и „наслања“ територија предметног плана.
Сланачки пут је саобраћајница II реда. Западна граница плана се поклапа са планираном
саобраћаницом Нова 1 која представља везу Сланачког пута са СМТ-ом (Спољна
магистрална тангента).
Простор је некада био део експлоатационог поља ИГМ „Трудбеник“ који је лесоидни
хабитус користио као сировину за израду опекарских производа. Услед такве производне
активности, терен је денивелисан и деградиран као последица ископавања и одлагања
материјала. Процес санације земљишта је већ започет, нарочито у деловима где је започета
изградња нових стамбених објеката.
С обзиром да је простор плански већ раније дефинисан, предметна целина је почела са
урбанизацијом и реализацијом у виду вишепородичне стамбене изградње, те на подручју
обухвата постоји петнаестак нових стамбених објеката, реализованих на основу ПДР-а
стамбеног насеља „Вишњичко поље“ („Службени лист града Београда“, бр. 26/11).

2.2.

Постојећи начин коришћења земљишта

Природне погодности терена и положај ове урбанистичке целине: падина северозападне
орјентације, осунчана и проветрена, са визурама окренутим према Дунаву и Београду,
условиле су нову стамбену вишепородичну изградњу у виду слободностојећих објеката у
отвореном блоку. Наведена изградња је у току, а њу прати саобраћајно и инфраструктурно
опремање које је, такође, у процесу изградње.
Уз Сланачки пут се налази стамбено-пословни објекат, спратности Су+П+5, као и парцела ЈКП
„Београдски водовод“ са објектом санитарне заштите (црпна станица) и трафостаницом.
Нешто западније постоји више напуштених привредних објеката, приземне спратности, као
и остаци темеља привредних објеката који нису више у функцији
Уз Улицу Стојана Солета Аранђеловића (Нова 14) изграђено 7 стамбених објеката,
спратности П+2+Пк и П+3+Пк. У унутрашњости обухвата плана, уз улицу Нова 7, тренутно је у
изградњи још 6 стамбених и стамбено-пословних објеката, спратности П+3+Пк и П+4+Пс.
Све остале парцеле у обухвату плана су неизграђене, испресецане земљаним путевима који
служе за приступ.
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Увидом у стање парцела и објеката на терену и на основу приложене документације, а
сагледавајући и анализирајући контекст и непосредно окружење, може се констатовати
следеће:
 терен у обухвату границе је у нагибу од истока према западу (од Улице Стојана Столета
Аранђеловића према улици Нова 1), са распоном висинских кота између 160 мнв и 219
мнв;
 услед нагиба терена, простор се одликује повољном и добром проветреношћу и
осунчаношћу погодном за становање;
 успостављена је основна регулација ободних саобраћајница, али не постоји јасна
парцелација;
 насеље се развија плански на основу ПДР-а стамбеног насеља Вишњичко поље, на начин
да се граде вишепородични објекти које прати изградња саобраћајница и потребне
инфраструктуре;
 изграђене парцеле су релативно правилног облика са објектима уз регулациону линију
или повучени од ње, на неким парцелама се налази више стамбених објеката који
функционишу независно;
 у централном делу обухвата, терен је неуређен са великим разликама у нивелацији и
који је потребно урбанизовати и припремити за било какву даљу изградњу.
Сви објекти су у изграђени као слободностојећи, с тим што је на неким парцелама више
слободностојећих објеката на јединственој грађевинској парцели у форми отвореног блока.
Постојећи објекти су спратности од П до П+5.
На предметном простору постоје три основне намене: комуналне делатности, становање са
делатностима и становање (вишепородично):
1. Комуналне површине и објекти се налазе на парцели уз Сланачки пут и унутар блока.
Уз Сланачки пут је парцела ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на којој се
налази црпна станица и трафостаница. Објекат је приземне спратности. Такође, уз
вишепородично становање, на три локације налазе се трафостанице, од којих је
једна на својој парцели, а две су у отвореном блоку.
2. Становање са делатностима је на КП 2160/1 и 2160/2 КО Вишњица, уз Сланачки пут.
Ради се о комплексу који у свом саставу има слободностојећи стамбени објекат,
спратности од ВП+3+Пс до ВП+5. У склопу парцеле, налази се и самопослуга,
приземне спратности, док је сутеренска етажа објекта намењена пословању и
становању. Тенденција на предметном простору је да се приземља уз Сланачки пут
намене за комерцијалне функције.
Такође, уз Улицу Нова 7 на КП 2199/1 КО Вишњица, налазе се три стамбено-пословна
објекта, спратности П+3+Пк који чине комплес са отвореним паркингом, зеленилом
и локалима у приземљу према улици.
3. Објекти вишепородичног становања су врло доброг бонитетног стања, у
случајева се ради о новим и тек усељеним објектима или објектима
изградње, спратности П+2+Пк и П+4+Пс. Изграђени су уз Улицу Стојана
Аранђеловића (Нова 14) и уз улицу Нова 7. Готово сви објекти имају
приземље и сутеренску етажу која је често намења за становање.

већини
у фази
Солета
високо

Постојеће намене простора су дефинисане графичким прилогом 03/Постојећа намена
површина.
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2.3.

Саобраћајна мрежа

Простор предметног Плана је са северне стране оивичен Улицом Сланачки пут, од
раскрснице са Улицом Даринке Јеврић, до раскрснице са Улицом Стојана Столета
Аранђеловића. Сланачки пут у градској уличној мрежи Београда има функционални ранг
улице II реда. Остатак уличне мреже је неразвијен и део је секундарне уличне мреже града,
са наменом приступа конкретним садржајима.
Улица Сланачки пут, као улица која припада примарној градској мрежи, представља једини
приступ предметној локацији у постојећем стању. Њоме се одвија интензиван саобраћај
путничких и теретних возила, као и возила јавног превоза. Њен попречни профил чини
коловоз ширине од 6 до 7 m, као и обострани тротоари променљивих ширина, од 1 до 2,5 m.
Улица Стојана Столета Аранђеловића је „слепа“, без јасно дефинисаног начина коришћења
површина попречног профила. Изведена је коришћењем различитих материјала, асфалта,
бетона, плоча, штампаног бетона и без одговарајуће саобраћајне сигнализације. Изграђена
је у функцији приступа објектима релативно новијег датума градње. Попречни профил ове
улице није изведен као јединствен, са сврхом заједничког приступа објектима са обе стране,
већ је грађен сукцесивно, у складу са градњом објеката. Има две коловозне површине, на
различитим нивелационим котама, a само ону вишу прате обострани тротоари, од којих је
један испресецан степеништима за улазе у објекте. Површине се користе као двосмерне, а
осим приступа, служе и за паркирање возила и кретање пешака.
Предметни простор је добро опслужен аутобуским линијама ЈГПП-а. У постојећем стањy дуж
Сланачког пута, саобраћа више аутобуских линија јавног градског саобраћаја и то:
35: Лешће (гробље) – Нови Београд (Блок 20)
35 Л: Лешће (гробље) – Омладински стадион
202: Велико село – Омладински стадион
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m²

m²

комуналне површине
и објекти

504

91

0

зелене површине

806

0

саобраћајне
површине

13134

укупно јавно

18

0

0

0.0

0

0

0

0

0.0

0

0

0

0

2

0.0

1

0

100

0

0

4

0.0

3

0

80

20

114

332

28

1.9

37

548

670

99

1

617

1789

20

2.3

43

785

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0

0

63704

60074

3630

94

6

731

2121

52

0.4

8

135

63795

60074

3721

94

6

731

2121

54

0.4

7

124

број станова

0.2

слободне и
зелене
површине

укупно под
објектима

однос
становање/дел
атности

st/ha

БРГП
делатности

%

БРГП
становање

ком

БРГП укупно

густина
становања

остала
намена

m²

број
становника
број радних
места
изграђености
"И"
индекс
заузетости "З"

јавна
намена

површина
парцела
површина под
главним
објектима
помоћних
објеката

намена

Табела бр. 1: Постојећи урбанистички параметри и капацитети

m²

%

m²

m²

m²

%

%

ком

ком

91

413

82

91

0

91

0

100

0

0

2

0

0

806

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13134

100

0

0

0

0

0

0

14444

91

0

91

14353

99

91

0

91

0

100

привредне повшине

16570

449

43

492

16078

97

715

0

715

0

становање са
делатностима

6053

2245

0

2245

3808

63

11403

9158

2245

вишепородично
становање

22791

9710

0

9710

13081

57

51586

50916

неизграђено
земљиште

111869

0

0

0

111869

100

0

укупно остало

157283

12404

43

12447

144836

92

Укупно ПЛАН

171727

12495

43

12538

159189

93
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3. ПЛАНИРАНИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
3.1.

Образложење решења

Предметни простор је доста уједначен у погледу планираних типова становања, као и
мешовитих функција уз главну саобраћајницу - Сланачки пут. Збога тога се предметна
локација и овим планом сагледава ка јединствена целина, односно као новопланирано
стамбено насеље које је већ у фази изградње и чија је урбанизација започет процес. Један
од основних циљева израде овог плана, односно измене претходног ПДР-а стамбеног
насеља „Вишњичко поље“, је подршка том процесу у виду стварања услова за саобраћајну и
инфраструктурну опремљеност, али и развој мреже централних и пратећих садржаја нове
вишепородичне стамбене изградње у овој градској зони. Потпуно нова саобраћајна мрежа
приступних улица са колско - пешачким и пешачким стазама и са плански осмишљеним
инфраструктурном мрежом, треба да има за последицу формирање нових стамбених
блокова и значајно повећање квалитета живљења не само на на предметном подручју, него
и у ширем подручју обухвата плана.
При формирању планског решења, пошло се од неколико значајних карактеристика овог
простора:











простор је рубни део шире градске зоне, односно већим се делом налази у
периферној градској зони, али је географски близу центра града (6 km);
на 1,5 km од локације је река Дунав и рекреативно-спортска зона на Ади Хуји;
локација је првобитно била намењена за производњу (ископавање) за потребе
некадашњих циглана, што се види у нивелацији земљишта, геометрији и
величинама катастарских парцела, те је потребно у потпуности санирати и
рекултивисати како би се прилагодила новој намени;
постојећи објекти су новији, доброг бонитета, а неки су и тренутно у фази изградње;
у непосредној близини предметног подручја налази се градско гробље „Лешће“;
осим гробља, простор је окружен садржајима планиране, али и спонтано настале
породичне стамбене изградње. Такође, простор је окружен и са вишепородичном
стамбеном изградњом различитог урбанистичког и архитектонског квалитета, које се
креће од објеката мале естетске и функционалне вредности, до стамбених објеката
високог нивоа архитектонске и урбанистичке вредности и значаја (нпр. објекти у
насељу „Вишњичка бања“).
простор је великим делом још увек неизграђен и са реалним и извесним
потенцијалима за ширење;
цело насеље излази на Сланачки пут који га повезује са контактним подручјем и
свим осталим деловима града;

У циљу организоване и планиране изградње којом се, подизањем опремљености локације и
квалитета појединачних објеката, побољшавају услови живота у ширем подручју, неопходно
је поштовање три основна принципа:
1. склад са изграђеним структурама, уз поштовање контекста локације;
2. формирање урбанистичког решења у контексту ширег окружења, блока, суседних
блокова и шире зоне;
3. поштовање регулације и стечених урбанистичких обавеза у саобраћају и
инфраструктури.
ЦЕП - Центар за планирање урбаног развоја
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Планским решењем стамбена зона се проширује на неизграђен и неуређен простор који,
заједно са постојећим, чини логичну и просторну целину. С обзиром на то да се ради о
значајном повећању површина стамбене намене, простор је потребно опремити
инфраструктуром, везујући се на постојећу, са капацитетима који задовољавају потребе
будућег коришћења простора.
Предложеним концептом формирана је и функционално осмишљена основна намена
простора и дефинисана нова саобраћајна мрежа у складу са постојећим и новим потребама
подручја.
Потребне и предвиђене транформације простора имају значајне последице у погледу
дефинисања концепта и захвата у саобраћајној матрици, првенствено у погледу формирања
основне уличне мреже у насељу која мора да прихвати сву планирану инфраструктуру, као и
приступних саобраћајница ка блоковима и објектима. С обзиром на денивелацију терена,
посебно је важна брига о орјентацији објеката, пешачким комуникацијама, колским
прилазима и улазима у гараже, али и пешачким прилазима и улазима у објекте.
Наведена трансформација на терену је већ започета и плански је потврђена кроз
урбанизацију предметних блокова остваривањем могућности економски исплативе
стамбене изградње. Према потребама и захтевима корисника простора, осим претежене
вишепородичне стамбене изградње, планом је предвиђена изградња пратећих садржаја и
комбинација становања са делатностима, нарочито уз Сланачки пут.
Паркирање возила планира се у подземним гаражама у оквиру објекта и паркирањем на
слободном делу парцеле, односно стамбеног комплекса.
Планом није предвиђено задржавање или рушење постојећих објеката, већ je датa намена
површина, капацитети зона и правила градње.
Планом су одређене зоне, тј. функционалне целине, у оквиру којих је могуће остварити
планиране намене, а према правилима грађења и коришћења простора која су дефинисана
за сваку зону понаособ. У оквиру сваке зоне, Планом су дефинисане карактеристичне,
преовлађујуће намене.

3.2.

Намена површина

Планиране намене простора су дефинисане графичким прилогом 04 /Планирана намена
површина. Овако дефинисане намене представљају преовлађујућу, доминантну намену на
том простору. Свака намена подразумева и друге компатибилне намене. На нивоу
појединачних парцела у оквиру зоне, намена дефинисана као компатибилна може бити
доминантна или једина.
Планиране намене површина дефинисане су у оквиру различитих начина коришћења
земљишта:
Површине јавне намене чине:
1. КО – комуналне површине и објекти
2. Jавне зелене површине
3. Колске саобраћајнице
4. Пешачке стазе

ЦЕП - Центар за планирање урбаног развоја

17

П Д Р д е л а с т а м б е н о г н ас е љ а „ В и ш њ и ч к о п о љ е “

Површине осталих намена чине:
1. Мешовити градски центри:
 ЗОНА М1 – становање са делатностима, П+5
 ЗОНА М2 – становање са делатностима, П+4+Пс
2. Становање:
 ЗОНА С1 – вишепородично становање, П+3+Пк
 ЗОНА С2 – вишепородично становање, П+3+Пk
 ЗОНА С3 – вишепородично становање, П+4+Пс

3.2.1.


Површине јавне намене

КО – комуналне површине и објекти, П

КО.1 - на углу улица Нова 7 и Сланачког пута, на делу парцеле КП 1007/3 КО Вишњица,
налази се постојећа водоводна црпна станица ВЦС „Лешће“ са објектом приземне
спратности и трафостаница ТС 10/0,4 kV. Планом се задржава предметна локација, као и
њена намена.
КО.2 – уз улицу Нова 7, на КП 2199/6 КО Вишњица изграђена је трафостаница ТС 10/0,4 kV.


Јавне зелене површине

Према гробљу Лешће, односно између гробља и стамбеног насеља „Sunnyville”, предвиђена
је зелена површина са основном функцијом визуелног и звучног одвајања стамбене
функције и гробља. Ради се о јавном зеленом простору, који величином и обликом треба да
буде прилагођен контекстуалним условима и који треба да преставља тампон зону између
две намене. С обзиром да је у том делу терен нестабилан због велике денивелације, пре
уређења потребно га је санирати, те након тога озеленити и уредити. Површина је
предвиђена да се уреди као денивелисана зелена површина, уздигнута према гробљу и
пошумљена са стазама, клупама за одмор и сл.
У централном делу обухвата плана, између блокова 01 и 05, 02 и 06 и 03 и 04, предвиђени
су зелени коридори ширине 10m. Коридори су део шире мреже парковских површина у
насељу „Вишњичко поље“, али и део дренажног система падине. Унутар коридора, осим
зелених и парковксих површина, предвиђају се и пешачке комуникације како би се
остварила и функционална повезаност целокуоног насеља.
У блоку 06, између саобраћајнице и изграђеног отвореног блока, предвиђен је уређени
зелени сквер.
 Саобраћајне површине
су детаљно описане у поглављу 3.3

3.2.2.

Површине осталих намена

 зона М1 – становање са делатностима, П+5
Уз Сланачки пут, поред постојеће црпне станице, налази се комплекс вишепородичног
становања са локалима у приземљу објекта, као и самопослугом на истој парцели. Oбјекат је
зидан у ламелама са више улаза.
Максимална спратност објеката је П+5 и Из=40%.
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Компатибилни садржаји становању су: трговина, пословање, угоститељство, занатске услуге
(уз поштовање услова заштите животне средине, првенствено у односу на буку и загађење
ваздуха), предшколске установе капацитета до 30 деце, здравствене установе, сале за
рекреацију, гараже и сл., а према стандардима за ту врсту објеката и према условима из
овог Плана.
 зона М2 – становање са делатностима, П+4+Пс
Уз Сланачки пут, између улица Нова 1 и Нова 7, предвиђена је изградња вишепородичних
стамбених објеката са делатностима у приземљу.
Становање је на вишим етажама, док је приземље намењено делатностима широког
спректра, под условом да не ремете комфор становања и не угоржавају животну средину.
Максимална спратност објеката је П+4+Пс и Из=55%.
Однос становања и делатности на нивоу парцеле је 0 - 80% : 20 - 100%.

Компатибилни садржаји становању су: трговина, пословање, угоститељство, занатске услуге
(уз поштовање услова заштите животне средине, првенствено у односу на буку и загађење
ваздуха), предшколске установе капацитета до 30 деце, здравствене установе, сале за
рекреацију, гараже и сл., а према стандардима за ту врсту објеката и према условима из
овог Плана.
 зона С1 – вишепородично становање, до П+3+Пк
Зона С1 је зона постојећег вишепородичног становања у Улици
Стојана Солета
Аранђеловића, на катастарским парцелама КП 2198/3 и 2198/4 Ко Вишњица. Објекти су
слободностојећи, доброг бонитетног стања, али изграђени стихијски и без правила уређења
и грађења (мала међусобна растојања, недостатак паркинг места, становање у сутерену и
сл.). У овој зони предвиђено је задржавање објеката у постојећим хоризонталним и
вертикалним габаритима. Дозвољена је пренамена приземља или дела приземља у
делатности, под условом да не ремете комфор становања и не угоржавају животну средину.
Однос становања и делатности на нивоу парцеле је 90 - 100% : 0 - 10%.
 зона С2 – вишепородично становање, П+3+Пк
Зона С2 је зона становања у новим комплексима и обухвата изграђени блок у оквиру
границе плана, уз Улицу Нова 7 на КП 2199/1 КО Вишњица. Ради се о недавно изграђеном
отвореном стамбеном блоку са три стамбено-пословна објекта, спратности П+3+Пк који
чине комплекс са надземним паркингом, зеленилом и локалима у приземљу према улици.

У овој зони, предвиђено је задржавање објеката у постојећим хоризонталним и
вертикалним габаритима и наменом.
 зона С3 – вишепородично становање, П+4+Пс
У седам блокова који се формирају од већих катастарских парцела, предвиђена је изградња
слободностојећих стамбених објеката. Објекти се постављају у отвореном блоку, обликовно
су репрезентативни и прилагођени амбијенту.
Максимална спратност у овој зони је П+4+Пс и индекс заузетости Из=45%.

Однос становања и делатности је 80 - 100% : 20 - 0%.
У оквиру стамбених објеката, у овој зони могу се наћи простори намењени делатностима,
под условом да не ремете комфор становања и не угрожавају животну средину.
Компатибилни садржаји становању су: трговина, пословање, угоститељство, занатске услуге
(уз поштовање услова заштите животне средине, првенствено у односу на буку и загађење
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ваздуха), предшколске установе капацитета до 30 деце, здравствене установе, сале за
рекреацију, гараже и сл., а према стандардима за ту врсту објеката и према условима из
овог Плана.
Паркирање возила планира се у подземним гаражама у оквиру парцеле и на слободном
делу парцеле.
Графички приказ поделе на зоне дат је у прилогу 04/Планирана намена површина.

Табела бр. 2: Планирани урбанистички параметри осталог грађ. земљишта по зонама

Ознака
зоне

спратност
објеката

намена

урбанистички
параметри

напомена

Из (%)







ЗОНА М1

Становање са
делатностима

П+5

40

ЗОНА М2

Становање са
делатностима

П+4+Пс

55

ЗОНА С1

Вишепородично
становање

П+3+Пк

44

ЗОНА С2

Вишепородично
становање

П+3+Пк

40

ЗОНА С3

Вишепородично
становање

П+4+Пс

45

Постојећи
комплекси

Постојећи
комплекси

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) парцеле је збир површина свих
надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере
ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).
Индекс заузетости парцеле (Из) је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног
или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у
процентима.
У прорачун бруто развијене грађевинске површина (БРГП) парцеле не улазе етаже испод
коте приземља намењене паркирању возила у оквиру подземних гаража, смештају
неопходне инфраструктуре и смештају станарских остава.

Табела бр. 3: Биланс постигнутих површина под грађ. земљиштем јавне и остале намене:

планирано

Грађевинско
земљиште
јавне намене

KO-комуналне површине и објекти

4,42 hа

550 m²

зелене површине

10.835 m²

колске саобраћајнице

30.199 m²

пешачке стазе
Укупно:
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Грађевинско
земљиште
остале намене

планирано

12,75 hа

зона M1 – становање са делатностима

6.968 m²

зона М2 – становање са делатностима

15.426 m²

зона С1– вишепородично становање

5.697 m²

зона С2 – вишепородично становање

8.587 m²

зона С3 – вишепородично становање

90.846 m²

Укупно:

3.3.

127.524 m² = 12,75 hа

Саобраћајне површине

Улична мрежа
Концепт уличне преже је проистекао из поставки дефинисаних Планом генералне
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд,
целине I-XIX, („Сл. лист града Београда“, бр.20/16, 97/16 и 69/17), као и из саобраћајног
решења Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Вишњичко поље“ („Службени лист
града Београда“, бр. 26/11) који се ставља ван снаге у границама обухвата овог плана.
Предметна локација се налази у обухвату следећих улица:




Сланачки пут – ограничава обухват предметног плана са северне стране;
Стојана Столета Аранђеловића – источна граница предметног обухвата;
Нова 1 – западна граница предметног обухвата.

Јужну границу предметне локације представља катастарска граница према К.О. Миријево.
Сланачки пут планиран је као улица II реда, по постојећој траси са већом регулационом
ширином. Планирани попречни профил ове улице чини коловоз ширине 13 м са обостраним
тротоарима ширине по 3 м. У зони раскрснице ове улице са Новом 1, односно са Улицом
Даринке Јеврић, у попречном профилу је планирано и разделно острво ширине 1,5 м, тако
да укупна планирана регулациона ширина Сланачког пута износи 19 односно 20,5 м.
Планирана улица Нова 1, која по категоризацији прпада секундарној уличној мрежи,
оивичава површину предметног плана са западне стране. Планирана је са попречним
профилом кога чине коловоз ширине 7 м и обострани тротоари ширине по 3 м. Осим
приступа конкретним садржајима који се уз ову улицу планирају, она представља и додатну
везу обухвата плана са планираном трасом СМТ-а и ширим окружењем.
Трасе, регулационе ширине и елементи попречног профила ове две улице, усклађени су са
решењем из Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Вишњичко поље“ („Службени
лист града Београда“, бр. 26/11).
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Улица Стојана Столета Аранђеловића, планирана је са коловозом ширине 6 м и обостраним
тротоарима ширине по 2 м.
Кроз средину обухвата плана, планиране су и две приступне саобраћајнице са коловозом
ширине 6 м и обостраним тротоарима ширине по 2м и 3м.
Паркирање
Захтеви за паркирањем у границама плана решавани су у функцији планираних намена
објеката.
Паркирање у оквиру граница Плана планирано је у гаражама и на отвореним
паркиралиштима, у оквиру парцела где за то постоје просторне могућности.
Уколико се планира фазна реализација појединих комплекса (парцела), свака фаза мора
представљати јединствену функционалну целину, и за сваку од фаза мора бити решено
паркирање.
За планиране објекте и објекте који се реконструишу, дограђују или надограђују услов за
изградњу је обезбеђивање потребног броја паркинг места на припадајућој парцели: у
подземним или надземним гаражама, у подземним етажама објеката или на
отвореним/површинским паркиралиштима на слободној површини парцеле, а према датим
нормативима.
Пешачки саобраћај
Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све саобраћајнице уличне
мреже тротоарима, минималне ширине 2 m. Осим тротоара, јужним и делимично источним
ободом обухвата плана, планиране су и пешачке стазе, променљиве ширине, од мин. 2,5 до
око 6 м.
Јавни градски превоз путника - ЈГПП
Према планским поставкама и смерницама развоја система ЈГПП-а у зони посматраног
Плана, опслуживање предметног простора и даље се задржава дуж Сланачког пута,
возилима аутобуског подсистема на линијама:
35: Лешће (гробље) – Нови Београд (Блок 20)
35 Л: Лешће (гробље) – Омладински стадион
202: Велико село – Омладински стадион
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0
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10181
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1476

127
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1040

m²

m²

m²

%

%

П

550

165

385

70

165

0

165

0

100

/

10835

0

10835

100

0

0

0

0

/

30199

0

30199

100

0

0

0

/

2619

0

2619

100

0

0

0

44203

165

44038

100

165

0

165

П+5

6968

2787

4181

60

16723

13379

3345

П+4+Пс

15426

8484

6942

45

50906

40725

површине
под
објектима

%

површина
зоне

максимална
густина
корисника

2

m²

индекс
заузетости

број радних
места

0

m²

спратност

број станова
0

однос
становање/
делатности

слободне и
зелене
површине

број
становника

остале намене

М2

становање са
делатностима
становање са
делатностима

ст+зап./ha

m²

УКУПНО ЈАВНО
М1

%

БРГП
делатности

пешачке стазе

kom

БРГП
становање

комуналне
површине и
објекти
зелениле
површине
колске
саобраћајнице

kom

БРГП
укупно

јавне намене

КО

намена

ознака
намене

врста

Табела бр. 4: Планирани урбанистички показатељи на нивоу грађевинске парцеле

С1

вишепородично
становање

П+3+Пк

5697

2504

3193

56

11978

10780

1198

90

10

135

391

24

44

728

С2

вишепородично
становање

П+3+Пк

8587

3628

5152

60

18140

17470

670

96

4

215

624

30

40

761

С3

вишепородично
становање

П+4+Пс

90846

40881

49965

55

545076

436061

109015

80

20

4361

12646

1090

45

1512

УКУПНО ОСТАЛО

127524

58284

69433

54

642823

518414

124409

81

19

5387

15621

1311

46

1328

УКУПНО ПЛАН

171727

58449

113471

66

642988

518414

124574

81

19

5387

15621

1313

34

986

напомена: У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички параметри на нивоу зоне и парцеле као и планирани капацитети
изградње
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3.4

Упоредни приказ урбанистичких параметара

ЗОНА С3

ЗОНА С2

ЗОНА С1

ЗОНА М2

ЗОНА М1

Намена

Индекс
заузетости

Максимална
спратност

мин. % слободних
и зелених
површина

ПДР

Становање са
делатностима

40%

П+5

60%

ПГР

С10 –зона становања у
новим комплексима

45%

П+4+Пк/Пс

55%

ПДР

Становање са
делатностима

55%

П+4+Пс

45%

ПГР

М4-мешовити градски
центри

55%

П+4+Пк/Пс

45%

ПДР

Вишепородично
становање

44%

П+3+Пк

56%

ПГР

С10-зона становања у
новим комплексима

45%

П+4+Пк/Пс

55%

ПДР

Вишепородично
становање

40%

П+3+Пк

60%

ПГР

С10-зона становања у
новим комплексима

45%

П+4+Пк/Пс

55%

ПДР

Вишепородично
становање

45%

П+4+Пс

55%

ПГР

С10-зона становања у
новим комплексима

45%

П+4+Пк/Пс

55%

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе
– Град Београд, целине I-XIX („Сл. лист града Београда“, бр.20/16) , парцеле осталог грађевинског
земљишта (зоне М1, М2, С1-С3) се спроводе непосредном применом правила грађења, израдом
урбанистичког пројекта (зоне 3.М4.2 и 3.С10.2), те су ти параметри узети за упоредни приказ
урбанистичких параметара.
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Саставни део елабората Плана су и:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА:
1
2
3
4

ШИРА СИТУАЦИЈА
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

1:5000
1:1000
1:1000
1:1000

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
1.
Општи део
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко поље“,
Градска општина Палилула
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко поље“, Градска општина Палилула
2.

3.

Геодетске подлоге
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

Р1:1000
Р1:1000

Извод из Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Вишњичко поље“, Oпштина
Палилула и Звезадара:
Регулационо нивелациони план са решењем саобраћајних површина
Р1:1000

***
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